
แบบรายงานการสร้างนวัตกรรม 
................................................................ 

1. ชื่อนวัตกรรม  
การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบถอยหลังสู่ความส าเร็จโดยใช้ 6Is Model. 

2. ชื่อผู้สร้าง 
ช่ือ....นายวีระ...... นามสกุล...คงกระจ่าง...ต าแหนง่...ผู้อ านวยการสถานศึกษา.... 
โรงเรียน..ห้วยยางศึกษา...เขต/อ าเภอ...แกลง......จังหวัด..ระยอง...โทร..038-632500..... 
มือถือ...08-1589-5810...E-mail address..k_weera@yahoo.com.. 
3. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรม 

 แสวงหานวัตกรรม/แบบอย่างท่ีดีจากแหล่งต่างๆ ท่ีเคยมีผู้สร้างหรือ ท าไว้แล้ว แล้วน ามาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ 
 การสร้างนวัตกรรมใหม่ 

4. ประเภทของนวัตกรรม  
 การบริหารจัดการศึกษา  การจัดการเรียนรู้  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายใน 

5. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาท่ีถูกสะสมมานาน มีความสลับซับซ้อนประกอบด้วยสาเหตุปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องมากมายหลายประการ ต้ังแต่ระดับนโยบายท่ีมีการเปล่ียนแปลงบ่อยท าให้เกิดโครงการต่างๆมากมายท่ี
โรงเรียนต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องไม่มีการยกเลิก หน่วยตรวจสอบก็ยังคงคอยสอบถาม นิเทศ ประเมินอยู่โดย
ไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีแน่นอนไม่มีการยกเลิกจากผู้มีอ านาจ ปัญหาด้านโครงสร้างท่ีมีความซ้ าซ้อนท าให้โรงเรียนท่ีเป็น
หน่วยปฏิบัติต้องรับค าส่ังจากหลายฝ่าย นอกจากนี้ยังมีการฝากงานจากหน่วยงานราชการอื่นๆอีก กระบวนการ
ประเมินเกิดข้ึนจากสมมติฐานของการจับผิดมากกว่าความไว้ใจ จึงต้องพยายามออกแบบฟอร์มจ านวนมากมมาย
มหาศาล รวมถึงกระบวนการจัดเก็บข้อมูลของกระทรวงศึกษาท่ีไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน หน่วยงานใดท่ีต้องการใช้
ข้อมูลก็สร้างฐานข้อมูลของตนเองขึ้นมา แล้วเมื่อต้องการใช้ข้อมูลก็ให้โรงเรียนป้อนข้อมูลเป็นระยะ การจัดประชุม 
อบรม สัมมนาต่างๆ ท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้และในเรื่องงานพิเศษในส่วนของการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

ปัญหาดังท่ีกล่าวมาแล้วถือว่าเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งท่ีส่งผลกระทบกับคุณภาพการศึกษา เป็นการดึงครู
ออกจากห้องเรียน ซึ่งขัดกับจุดมุ่งหมายของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติท่ีก าหนดว่าให้เน้นผู้เรียนส าคัญ
ท่ีสุด ปัญหายิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะมีบุคลากรจ านวนน้อย ทุกครั้งท่ีมีการจัดการ
อบรมโดยเฉพาะในช่วงใกล้ปิดงบประมาณ บางครั้งเรียกครูทั้ง 8 กลุ่มสาระฯไปอบรม นักเรียนแทบไม่ได้เรียน 
ส่งผลให้เกิดความเหล่ือมล้ าและช่องว่างทางการศึกษามากขึ้นนักเรียนท่ีเป็นอนาคตของชาติได้รับโอกาสทาง
การศึกษาลดลงและหลุดจากระบบการศึกษามากขึ้นเนื่องจากครูที่ปรึกษาไม่มีเวลามาทุ่มเทให้กับการดูแลนักเรียน
อย่างแท้จริง 

จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดเป็นแนวคิดท่ีว่า เราควรน าข้อดีของการศึกษายุคเก่าก่อนท่ีจะมีระบบประกัน
คุณภาพ บุคลากรไม่ต้องท าเอกสารเพื่อรับการประเมินมากมาย การวัดการประเมินผลเป็นไปตามสภาพจริง เด็กท่ี
ยังไม่มีความรู้เพียงพอก็ควรจะเรียนซ้ าช้ันให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอก่อน ผู้บริหารไม่ต้องพยายามท าให้เด็กผ่าน
เพื่อให้โรงเรียนผ่านการประเมิน ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนและดูแลผู้เรียน คงความศักดิ์สิทธิ์ของระบบ
ครู-ศิษย์ ไม่ต้องถูกย่ ายีเหมือนปัจจุบัน พยายามวางรากฐานให้กับแก่นแท้ของการจัดการศึกษาจริงๆให้มีคุณภาพ
ก่อนจึงค่อยน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนายกระดับโรงเรียนให้ดีขึ้นต่อไป 



6. วัตถุประสงค์ 
6.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนห้วยยางศึกษา 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชากร / กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนโรงเรียนห้วยยางศึกษาจ านวน 374 คน 
8. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ 
 8.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 8.2 ทฤษฎีความพร้อม 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของค าว่า “พร้อม” 
ไว้ว่าเป็นค าวิเศษณ์ท่ีมีความหมายว่าครบถ้วน ส่วนค าว่า “ความพร้อม” เป็นค านามซึ่งจะมีความหมายว่าความ
ครบครัน หรือมีทุกอย่างครบแล้ว “ความพร้อม” เป็นค าแสดงกิริยาร่วมหรือในเวลาเดียวกันหรือในท านองนั้น เช่น 
ไปพร้อมกัน ถึงพร้อมกันโดยปริยายหมายความว่า ครบครันหมายถึงพร้อมเพรียง ไม่ขาดเหลือ บริบูรณ์ เช่น งาน
พร้อม ดีพร้อมเตรียมพร้อมเสร็จ เช่น พร้อมแล้ว 

ทฤษฎีความพร้อมของเฮอร์เซย์และ บรันชาร์ด (Hersey & Blanchard) ซึ่งมีองค์ประกอบ 
หลักอยู่สองด้าน คือ ด้านความสามารถ (Ability) ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ 
ส่วนอีกด้าน คือ ความเต็มใจ (Willingness) ประกอบด้วย การให้ค ามั่นสัญญา หรือความผูกพัน แรงจูงใจในการ
ท างาน และความมั่นคง 
 
9. การออกแบบนวัตกรรม  

 
 
 
 



 แนวทางการออกแบบนวัตกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบถอยหลังสู่ความส าเร็จ โดยใช้ 6Is 
Model สร้างโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียน มีหลักการที่ให้ความส าคัญกับภาระงานพื้นฐานของโรงเรียนซึ่งเปรียบเสมือน
3 เสาหลัก คือ 
 9.1  Infrastructure คือโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ บรรยากาศในห้องเรียน แสงสว่าง น้ าด่ืม ไฟฟ้าส่ือการ
เรียนการสอน อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ท่ีช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างความสุขในขณะท่ีอยู่ในโรงเรียน ช่วย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู สร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของนักเรียน 
 9.2 Instruction คือ ระบบการเรียนการสอน ได้แก่ จรรยาบรรณแห่งความเป็นครู จิตวิญญาณแห่งการ
ถ่ายทอดความรู้สู่ลูกศิษย์ วัฒนธรรมการเข้าสอน ไม่ท้ิงคาบเรียน ระบบนิเทศการเรียนการสอน การจัดสอนแทน 
การซ่อมเสริม ฯลฯ  
 9.3 Identity คือ อัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ คุณลักษณะของนักเรียน ครู ผู้บริหารและภาพรวมของ
โรงเรียนท่ีแสดงออกมา 
 ท้ัง 3 ข้อถือเป็นพื้นฐานท่ีต้องด าเนินการพัฒนาการให้เกิดคุณภาพก่อนท่ีจะไปพัฒนาในส่วนอื่นๆ โดยมีส่ิง
ท่ีจะช่วยยกระดับการพัฒนาโรงเรียน 2 ข้อคือ 
 9.4 Innovation คือ นวัตกรรม หมายถึง เทคนิค วิธีการ เครื่องมือทุกอย่างท่ีสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาโรงเรียน รวมถึงวิธีการบริหารจัดการให้โรงเรียนสามารถรักษาคุณภาพของ 3 ภารกิจพื้นฐานได้ 
 9.5 Information Technology คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการตัดสินใจ 
 โดยมี 1 หลักในการท างานคือ 
 9.6 Infinity หมายถึง การท างานอย่างสม่ าเสมอ ไม่มีส้ินสุด ด าเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไมใ่ช่
เป็นการท าเพื่อประเมินหรือเข้าประกวด แต่ท าจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
 การด าเนินการท้ัง 6 ข้อเพื่อสร้างโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนหรือ Real School 
10. วิธีด าเนินการ 
 10.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้นวัตกรรม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง
โดยการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องและสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
     10.2 ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 
     10.3 ก าหนดวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
     10.4 หาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
     10.5 ออกแบบสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
     10.6 สร้างนวัตกรรมตามท่ีออกแบบ 
     10.7 ทดสอบนวัตกรรมท่ีสร้างขึ้น 
     10.8 แก้ไขปรับปรุงนวัตกรรม 
     10.9 ใช้นวัตกรรม 
     10.10 ประเมินนวัตกรรม 
     10.11 รวบรวมข้อมูลจากการประเมินนวัตกรรม 
     10.12 วิเคราะห์ข้อมูล 
     10.13 สรุปรายงานโครงการวิจัย 
 
   



การน าแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ 
นวัตกรรม แนวคิดการพัฒนา การน าไปสู่การปฏิบัติ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) 
 

1.1 จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานให้
เพียงพอ  

1) จัดซื้อและซ่อมแซมตู้น้ าด่ืม  
2) การดูแลคุณภาพอาหาร 

1.2 จัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรม 1) ต่อเติมหลังคาลานกิจกรรม 
1.3 จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

1) การประกวดห้องเรียนคุณภาพ 
(เน้นความสะอาดห้องเรียน, ทาสี
ผนัง, ขัดโต๊ะเรียน, จัดท าบอร์ด
ความรู้) 

1.4 ดูแลอาคารสถานท่ีให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีความสะอาด 

1) ปรับปรุงระบบเขตรับผิดชอบ 
2) ร่วมกับชุมชนพัฒนาโรงเรียน 

1.5  ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1) ขยายจุดรับสับสัญญาณ wifi ให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านการจัดการเรียนการ
สอน (Instruction) 

2.1 ผู้เรียน 1) ติดตามการมาเรียนและเข้าเรียน 
2.2 ผู้สอน 1) เข้าสอนสม่ าเสมอและตรงเวลา 

2) มีระบบจัดสอนแทนท่ีเข้มแข็ง 
2.3 ส่ือ 1) ซื้อ visualizer และ projector 
2.4 การวัดและประเมินผล 1) มีการซ้ าช้ันตามสภาพจริง 
2.5 ระบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม 1) ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญสูงสุด 

3. ด้านอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
(Identity) 

3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1) พัฒนาระบบคะแนนพฤติกรรม 

4. นวัตกรรม 
(Innovation) 

4.1 รูปแบบการเรียนการสอนต่างๆ ตามนโยบาย 
4.2 โครงการต่างๆ ตามนโยบาย 
4.3 วิธีการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบกับ
ภารกิจพื้นฐานของโรงเรียน 

1. จัดคาบกิจกรรมไว้รวมกันเพื่อใช้
ในการจัดกิจกรรมและประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพยายาม
จัดกิจกรรมในคาบท่ีก าหนด 
2. จัดครูไปอบรมตามคาบว่างเท่าท่ี
จ าเป็นเน้นการขยายผลภายหลัง 
3. หากงานไม่เร่งด่วนให้ด าเนินการ
สอนก่อน 
4. ลดการจัดท าเอกสารที่ไม่จ าเป็น 
5. การไปพบบุคลากรท่ีห้องเรียน 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) 

5.1 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจ 

1) พัฒนาระบบสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ (HIS) 

6. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Infinity) 

6.1 ปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรประจ าวัน 1) ด าเนินการทุกวันอย่างต่อเนื่อง 



11. ผลการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม  
11.1 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

  นักเรียนมาเรียนทันเวลามากขึ้น สังเกตจากร้อยละการเข้าโฮมรูมท่ีสูงขึ้น(เก็บข้อมูลเฉพาะท่ี
นักเรียนมาเรียนท่ีโรงเรียน) ในเดือนธันวาคม 2563 นักเรียนมาทันโฮมรูมร้อยละ 57.70 ในเดือนกุมภาพันธ์ 
นักเรียนมาทันโฮมรูมร้อยละ 62.23  

11.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับบุคลากร 
 บุคลากรมีเวลาในการพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นท้ังในการจัดการเรียนการสอนและระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน จากการนิเทศก ากับติดตามพบว่าไม่มีบุคลากรท้ิงคาบสอน 
11.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้ปกครองและชุมชน 
 ผู้ปกครองและชุมชนให้ความเช่ือมั่นกับโรงเรียนมากขึ้น สังเกตจากจ านวนนักเรียนท่ีเพิ่มข้ึนจาก 

265 คนเมื่อปีการศึกษา 2563 เป็น 274 คนปีการศึกษา 2564 ผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจจากการโทรติดตาม
นักเรียนท่ีขาดเรียน 
12. การเผยแพร่นวัตกรรม 
 12.1 น าเสนอกับคณะกรรมนิเทศติดตามโรงเรียนน าร่องนวัตกรรมเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 
 12.2 เว็บไซต์โรงเรียน 
 
 

ลงช่ือผู้รายงาน……………   ……........……………………………….. 
       (นายวีระ คงกระจ่าง) 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางศึกษา 


